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Prijzen Mercedes-Benz S-Klasse bekend 

	Prijslijst start bij € 99.300 voor S 350
	Riante standaarduitrusting
	Prestige en Prestige Plus uitvoeringen leverbaar


Importeur DaimlerChrysler Nederland heeft de prijzen bekendgemaakt van de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse, die tijdens de komende Internationale Automobil Ausstellung (IAA) in Frankfurt (13 t/m 25 september) zijn première beleeft en direct daarna ook in Nederland leverbaar wordt. De prijslijst van het nieuwe Mercedes-Benz-topmodel start bij € 99.300 voor de S 350, voorzien van 3,5 liter V6-motor, die goed is voor een vermogen van 200 kW/272 pk en een koppel van 350 Nm. De S 350 Lang wordt geleverd voor een prijs van € 110.200. De S 500, die wordt aangedreven door een 285 kW/388 pk sterke 5,5 liter V8-motor met een koppel van 530 Nm, staat voor € 130.200 in de prijslijst. Het topmodel uit de reeks, de S 500 Lang, kost € 138.100.  Alle prijzen zijn consumentenprijzen inclusief BTW en BPM.

DISTRONIC PLUS en het nieuwe ‘Night View Assist’
Alle uitvoeringen van de nieuwe Mercedes-Benz S-Klasse zijn voorzien van een riante standaarduitrusting. Daartoe behoren het integrale veiligheidssysteem PRO SAFE™, dat alle actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen die voor, tijdens en na een ongeval in werking treden, omvat. Tegen meerprijs zijn innovatieve systemen zoals Night View 
Assist en de afstandsregeling DISTRONIC PLUS leverbaar. 
Brake Assist PLUS is leverbaar in combinatie met DISTRONIC PLUS, het eveneens verbeterde cruise controle systeem met variabele afstandsregeling. Dit radargestuurde systeem werkt nu bij elke snelheid tussen 0 en 200 km/h en resulteert daarmee nog meer rijcomfort. In langzaam rijdend en stilstaand verkeer houdt DISTRONIC PLUS de nieuwe S-Klasse op een veilige afstand ten opzichte van de voorligger, brengt de sedan automatisch tot stilstand indien nodig en laat hem weer naar de gewenste snelheid accelereren als de verkeerssituatie dit toelaat. Op deze manier verlicht dit systeem de ‘werkdruk’ van de bestuurder, waardoor deze fitter blijft. 
Het uitrustingspakket met Brake Assist PLUS en DISTRONIC PLUS omvat ook een nieuw ‘Parking Assist’ systeem dat eveneens gebruikmaakt van radarsensoren. 

Met het revolutionaire Night View Assist systeem dat in de nieuwe S-Klasse voor het eerst leverbaar wordt, levert Mercedes-Benz wederom een belangrijke bijdrage aan ongevallenpreventie tijdens het rijden in het donker. Dit systeem werkt met infrarood licht, dat voor het menselijk oog onzichtbaar is en tegenliggers derhalve niet verblindt. Twee infrarood koplampen verlichten de rijbaan en stellen de bestuurder in staat meer dan 150 meter ver te kijken. Dankzij ‘Night View Assist’ worden voetgangers, fietsers, geparkeerde auto’s en andere obstakels veel eerder opgemerkt. Met behulp van een infrarood camera aan de binnenkant van de voorruit wordt de rijbaan op een display in het dashboard getoond.

Voor wie nog meer wil, kunnen de S 350 en de S 350 Lang worden geleverd in exclusieve Prestige-uitvoering voor een meerprijs van respectievelijk € 11.200 en € 7.600. 


Dan wordt de toch al zo rijke standaarduitrusting uitgebreid met:

	COMAND APS met 8-inch display (zwenkbaar), harddisk-navigatie, geïntegreerde         radio-/DVD-speler/PCMCIA-slot voor bijvoorbeeld een MP3-speler 
	DVD-wisselaar voor 6 DVD's 

Lederen bekleding 
Verwarmde voorstoelen 
Elektrisch bediend zonnescherm voor de achterruit 
	Metallic-lak 

Park Tronic System (PTS)

Ook is er voor alle uitvoeringen een Prestige Plus-versie leverbaar, die naast de elementen van de Prestige-versie bovendien nog de volgende voorzieningen omvat:

	Automatisch dimmende binnen- en linker buitenspiegel 

Comfortstoelen voor met stoelverwarming en stoelventilatie 
Linguatronic, Nederlandstalige spraakbediening voor audio, telefoon en navigatie 
Memorypakket voorstoelen, stuurwiel en buitenspiegels (sleutelafhankelijk) 
	Stoelverwarming achter 

Surround soundsystem harman/kardon LOGIC7® 
	Telefoonvoorbereiding (UHI): geïntegreerd incl. handsfree-set excl. cradle en telefoon 
	TV-Tuner via 8" COMAND display vóór 
	Elektrisch bediend zonnerscherm voor beide achterportieren 
Rechter buitenspiegel met parkeerhulpfunctie 
	Sluitbekrachtiging portieren


De meerprijzen van de Prestige Plus-uitvoeringen bedragen € 22.600 voor de S 350,        € 18.100 voor de S 350 Lang, € 12.000 voor de S 500 en € 11.300 voor de S 500 Lang. Alle prijzen wederom inclusief BTW en BPM.
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